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AI_,GENtEIVE ~~ORWAA.RDIEN

VOC~E~. FIIVAN~CIE3~E IDEItIVATEN VAN ~3E RABOBANI~

De~~►ities

Artikel 1

In deze a(gemene vaorwaarden wordt verstaan order:

Aangepast Vol~end; met betrekking tot een datum, dat indien de genoemde datum Been Werkciag is,

de refevante datum zal worden vervangen door de eerste daarap volgende dag

die een Werkdag is, tenzij deze ctag valt in een volgende kalendermaand. In dat

laatste geval za[ de relevance datum worden vei•vangen door de (aatste

Werkdag voorafgaand aan de genoemde dag;

Act/Act, of Act/355: een break berekettd als voIgt: AB, waarbij A voor de eerste pec•iode gelijk is

aan het aantal dagen in de periode vanaf de Ingangsdatum (doze dag daarin

begrepen) tot de eerste Rente Vervaida~. Voor ieder van de daaropvolgende

periades is A ~elijk aan het aantal dagen vanaf de vorige Rente Vervaldag

(deze da; daarin be~repen} tot de eerst daaropvolgende Rente Vervaldag. B is

gelijk aan 365. Indien een deei van de tia~en waaruit A bestaat in een

schrikkeljaar valt, is A/B, in afwijking van het bovenstaande, gelijk aan het

totaal van (i} het aantat dagen in cue periode vanaf de In~angsdatum of de

vorige Rente Vervalda~ (deze dagen daarin begrepen) tot de daarop volgende

Rente Vervaldag die valt in het schrikkeljaar, gedeeld door 366 en (ii) het

aantal dagen in de periode gele~en vanaf de In~angsdatum of de vorige Rente

Vervalda~ (deze dagen daarin begrepen) tot de daaropvol~ende Rente

Vervaldag die valt in het jaar bestaande uit 365 da~en, gedeetcl door 365.

Act/360 of een bre~~k berekend als volgt: A/B, waarbij A voor de eerste peraode gelijk is

Actl365/Fixed: aan het aantai dagen in de periode vanaf de Ir~gangsdatum (deze dad daarin

begrepen) tot de eerste Rente Vervaldag. Voor ieder van de daaropvalgende

periodes is A gelijk aan het aantaf dagen vanaf de vorige Iterate Vervaldag

(daze dag daarin begrepen) tat de eerst cfaaropvolgende Rente Vervaldag. B is

gelijk aan 360 in het Leval van "Act/360" en B is gelijk aa❑ 365 in het geval
-- van "Act/365/Fixed" (ongeacht of er sprake is van een schrikkeljaar);

.4I'rekeningsbedrag: een bedrag gelijk aan (i) de som van de Eurowaarde van alle Veriiezen, plus

(ii) de som van de Euro~vaarde van alle Onbetaaicte Bedragen verschuldigd

door de Kant aan de Bank, verminderd met (iii} de som van de Eurowaarde

van alIe Onbetaaide }3edragen verschuldigd door de Bank aan de Klant;

AIgemene a(gemene voarwaarden ~eldende in het verkeer tussen de Coo~eratieve

Bankvoc~rwaarden: Centrale Raiffeisen — Boerenleenbank B.A., c.q. de bij haar aangeslaten

banker en haar kIanten_

Algemene Voor«aarden: Algemene voorwaarden zoais vastgelegd in deze Atgemene Vaorwaarden

voar FinancieIe Derivaten van cEe Rabobank,

J3ank: de Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., statutair gevestigd

to Amsterdam of een van de bij Naar aangesloten banker die in deze

Overeenkomst als contractspartij zijn aangewezen.
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Bevestigin;: een schriftelijk of elektronisch door de Bank aan de Klant to zenden of
gezonden stuk zoais bedoeld in artikel ?, waarin van iedere afzonderlijke
Transactie de essentiete ge~evens zijn weergegeven;

Dekking: Saldi en waarden die de Klant aan de Bank verschaft of door de Bank zijn
geboekt opdat de Kfant aan zijn actuele verplichtingen jegens de Bank kan
voidoen op Hader door de Bank aan de Klant bekend to maken voorwaarden.

Garant: derde die zich jegens de Bank verbindt tot nakoming van de verplichtingen van
de Klant uit de Overeenkomst;

Europees: mez betrekking tot een Transaetie die een optie is, of elementen ~aarvan in
zich c~raagt, dat de koper van de optie (of een soortgelijk recht) zijn wilsrecht
alleen ken uitoefenen op de genoemde ~;cpiratie datum en niet ap enig ender
moment gelegen tussen de Ingangsdatum en de genoemde datum;

Eurawaarde: met betrekking tat enig bedrag, indien het een bedrag betreft in Euro, dat
bedra~, en indien het een bedra~ in enige andere valuta betref~ (de Andere
V~luta), het bedrag in Euro dat de Bank nodig heeft om per de Vervroegde
Vervaldag (af indien het A,frekenin~sbedrag wordt b~rekend per eni~e latere
datum, per die datum) dat bedrag in de Andere Valeta to kopen tegen de koers
Welke die deg cam 8:30 uur Nederlandse tijd door de Bank is vastgesteld;

[ngangsdatum: de datum per Welke de betreffende Transactie ingaat;

Klan t: cEegene of degenen, of de vennoten of mater van een vennootschap oncler firma
of een rnaatschap towel tezamen als ieder afzanderlijk, met wie de Bank een
Overeenkomst heeft ~esloten;

Noodregeling: Een regeiing als bedoeid in artikel 71 van de Wet ~oezicht kredietwezzn I9g2;

Qnbetaalde Bedra~en: met betrekking tot een partij, alle op de Vervroegde Verva(dag niet betaalde
bedragen die order de Opgezegde Transacties volgens den wel ap basis van de
reEevante Bevestiging opeisbaar zi~jn en/af betaald dienden to worden door die
partij, en indien een of meer bedragen op of vaor de Vervroe;de Vervaldag
opeisbaar waxen, indien van toepassing, deze ~e v~rhogen met de
Vertragingsrente in de valeta waarin die bedragen luiden, vanaf de op deze
bedragen toepasselijke Vervalda tot aan de Vervroegde Vervatdag;

Opgeze~de Transacties: Aile op de deg van de in a~•tike( 1 1.1 bedoelde kennis~eving den wel op de in
artikel 11.3 bedoelde dad nie~ af~ewikketde en nog lopende Transacties of9
alleen indien de Bank gebt~uik maakt van hear recht a1s neergPlegd in artikel 4,
de door de Bank aangewezen T'ransacties die zuElen worden beeindi~d;

Overeenkomst: De overeenkomst die wordt ~evormd doer de OvereenkQmst Financiele
Derivaten, tezamen tnet alle afzonderlijke Transacties en alle Bevestigingen
hierop;

Overeenkomst Financiele Da avereenkomst financiele derivaten zoals van f~racht tussen de Bank e❑ de
Derivaten: Klant;

Rente Vervaidag: Iedere dad die in een Bevestiging is omschreven als "Neste Rente Vervaldag"
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(met betrekking dot het iri die Bevestiging opgenomen "Vaste Rente Bed~~ag"),

"Variabele Rente Vervaldag" (met bet~•ekking dot het in die Bevestigin~
apgenamen "Variabele Rente Bedrag", "Floor Bedrag" of "Cap Bedrag") of
"Rente Vervalda~" (met betrekking tot het in die Bevestiging op~enomen

"Rente Bedrag");

Tarjet: Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express;

Transactie: Iedere op eni~ moment tussen partijen overeen~ekomen of nog overeen to
komen transactie waarop in de Bevestigin; of anderszins c!e Uvereenkomst van

toepassin~ is verklaard,

Transactiedatum: De dag waarop de betreffende Transactie is gesloten;

Transaetievaluta: De in de Bevestigin~ van eez~ bepaalde Tz-ansactie aangegeven of anderszins
uit de Overeenkomst blijkeade munteenheid waarin de betalingsverplichting
van de betreffende partij under de Overeenfcomst hiidt;

VerIiezen : Met betrekking tot Opgezegde Transacties, de verschii(ende bedragen — indien
van toepassing in verschillende valeta luidende —die de Bank redelijkerwijs
~anmerkt als de totale verliezen, of als de totale tivinsten (en in dat gevaI
uitged~•ukt als negatieve getallen) in verband met die Opgezegde Transacties,
incl~sief daarmee gederfde winsten c.q, geleden verliezen, de fundingkosten
dan wel —opbrengsten, kosten dan wel opbrengsten van het afbr~ken of
vervangen van aan de Opgezegde "I'ransactie(s) ger•elateerde

derivatentrartsacties en der~elijke, dock excl~sief ally kosteti van juridisci~e

bijstand, van deskundi~en en proceskasten, een en antler zo mogelijk berekend
per de Vervrae~de SIe1-vaIda~ of per een dad zo spoedig mogeiijk daarna. Voor
het vaststellen van dtt bedrag zullen Onbetaalde BPdragen met betrekking tot
Opgezegde Transacties buiten beschou4ving worden gelaten, maar alle
betaEingsverplichtingen, a.f dan niet under voorwaarde, die zouden zijn
verscliuldzgd na de Vervroegde Vervaldag indien zich Been Verzuim had
voorgedaan, zullen in aanmerking worden g~nornen;

Vertragin~srente. Dagelijks opeis6are i•ente wellce gelijk is aan de wattelijke rente. Deze rente is
verschuldigd vanaf het moment van Verzuim of zoveel eerder a1s uit de
Overeenkomst blijkt;

Vervaldag: Iedere uit de Overeenkomst b(ijkende en/of in de Bevestiging vermelde dag
waarop de betreffende partij al dan niet na uitoefening van een wilsrecht zijn
ai dan niet voorwaardeEijke verplichtingen under de betr~ffende Transactie
diem na to korrten; is voar de nakoming van een verplichtin~ in de
Overeenkomst een dergelijke dag niet vastgesteld, dan zal de vez-p(ichtin~
beacht worden to vervallen op de dag waarte~en de Bank betaling heeft
~erzocht c.q. betaling heeft aan~ekondigd;

Vervrae~de Vervaldag: De daor de Bank of de Klant to bepalen of automatisch ingekreden day als
bedoeld in artikel 11 c.y. artikel 4 met de in artikel 11, respectievalijk artikei
4,beschreven gevol;en;

Verzuim: De situatie dat zich een of meer van de in artikei 9.1 under (a) tot en met (o}

en in artike( 10.! under (a) kot en met {~ opgesamde ,gevallen voordoet;
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Volgende: met betrekking tot eery datum, dat [ndien cfe ~enoemde datum been Werkda; is,

de refevante datum zal worden vervan~en door de eerste daarop vol~ende dag

die een Werkdag is;

Vorige: met betrekking tot een daturr~, dat indien de ~enoemde daturrt Been Werkdag is,

de retevante datum zal worden vervan~~n door de eerste daarvooi• gelegen dad

die een Werkdag is;

We~•kdag: In geval van een betalin~ in Euro ven dag waarap Target in werking is, e❑ in
geval van betalin~ in een andere valuta dan Euro een dag, waarop Target in

werking is en ook de bankers in het financiele ~entrum van de betreffende

andere valuta voor het publiek geopand zijn;

Zekerheid: Garanties die door derden ten gunste van de Bank gesteld zijn alsmede

goed~ren die ten 6ehoeve van de Bank zijn verbonden tot zekerheid vaor c!e

betalin~ van het Afrekeningsbedra~ en andere verplichtingen uit hoofde van de

Overeenkamst.

30/3&0, of 360/360, of Een breuk berekend ais valgt: A/B, waarbij A voor de eerste periode 5e(ijk is

Bond Sasis: aan het aantal ciagen in de periade vanaf de Ingangsdatum (deze dag daarin

inbegrepen) tot de eerste Rente Vet•~aldag. Voor ieder van de daaropaal~ende
periodes is A getijk aan het aantal dagen vanaf de vori~e Rente Vervaldag

(deze dag daarin begrepen) tot de eerst daaro~vol~ende Rente Vervaldag. Het

aantal dagen wordt daarbij berekend op basis van een jeer van 360 dagen

bestaande ~~it 12 maanden van 30 da~en. iVlet lien verstande dat (i) indien de

periode eindigt op de 31 ~ dag van een maand, maar niet is begonnen op de 30~

of 31e dag van een maand, de desbetreffende maand niet geacht zat word~n to

zijn ingekart tot 30 da~en en (ii} indien de periode eindigt op de laatste dag

van de maand februari de maand niet zaI warden jeacht to zijn verlengd tat 30

dagen. B is ge[ijk aan 360.

~ev~stigingen

Artikel 2

2.1 indien de Klant binnen tiers Werkdagen nadat de Transactie is gesloten van de Bank Been

Bevestigin~ heeft ontvan~en, diem de Klant dit onverwij(d ears de Bank to berichten. De Klant zal

ervoor zor~d~•agen dat de Bank binnen vijf ~/erkdagen na het versturen door de Bank van ears

Bevestigin; (ears kopie van) die Beves[iging rechts~eldig vaor akkaorc! ~etekend of anderszins
door of namens de Ktant geautoriseerd retaur heeft antvangen, dan wel dat de Bank binnen 24 uur

na ontvangst door de Klant, dock in ieder gevai zo snel mogelijk, schriftelijk of elektranisch

bericht van de Klant l~eeft ontvangen dat en om ~v~lke radars hij met de inhoud van die

Bevesriging niet akkaord gaat. Indian de Bank niet tijdig hetzij ears rechts~etdi~ getekende of

geautoriseerde (kopie van de) Bevesti~ing, hetzij ears der;elijk schriftelijk of etektronisch bericht

heeft ontvangen en de Klant de Bank niet tijdi~ heeft geinformeecd gears Bevestiging to hebben

ontvanger~, za1 de Kant geacht worden de inhoud van de Bevestiging to hebben goed~ekenrd,

behaudens door' de Klant ke Eeveren tegenbewijs.

2.2 De Bevesti~ing zai in iede~• geval de voar de betreffende Transactie essentiete ;egevens bevatten

zoaIs, voor zover van toepassin~, de aard van de Transactie, de Transactiedatum, de

Ingangsdatum, de Vervaldab(en), de in de "rransactie betrokken hoofdsom(menj, de

"E'ransactievaluta en zal de toepasselijke koersen en rentepercentages vermelcien.
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2.3 De Klant ;eeft hierbij de Bank toestemming tat het e[ektronisch toezenden van Bevestigin~en.

Indien een Bevestigin~ efektronisch wordt verstrekt zal de Bank gedurende de toepass~lijke

wettelijke 6ewaartermijn op verzoek van de IClant een schriftelijke kopie van de Bevesti~ing

verstrekken.

2.4 (i) In geval van aanpassingen van de samenstefling en/of omschrijving van een in

een van de Transacties op~enomen rentevoet en/of index, of

(ii) wanneer een der~elijke rentevoet en/of index niet Langer bestaan, dan we( wordt

vervan~en door een gelijksoortige reirtevoet en/of index, of

(iii} wanneer er vei•anderingen optreder~ met bekrekking tot de or~anisatie(s) diP de betreffende

rentevoet en/of index vaststelt en/of publiceert;

zal de rentevoet en/of index die in de plaats treedt van de desbetreffende index en/of rentevaet,

van toepassing zijn op de betrokken Transactie, zonder dat daartoe een nadere afspraak is vPreist,

tenzij in de Bevestiging een andere afspraak is gemaakt.

Zekerheid

Ar~ikel 3

3,1 De Bank is bevoegd om namens derden, met wie de Bank daartoe een overeenkomst is aangegaan,

mededeling van het pandrecht als bedoeld in de Al~emene Bankvaorw~ard~n en eventuele overi~e

verpandingen in ontvangst #e nemen.

32 Het pandrecht omvat mede een recht van pand op ai(e ter zake van de verpande goederen to

ontvan~en v~r~oedin~er..

3.3 Onverminderd het vooraf~aande is de Klant verplicht om of het~een to doers respeetievelijk pia to

laten dat noodzakelijk of wenselijk is met het oog op het vestigen van het pandrecht. De Klant

verleent hierbij een onherroepelijke vofmacht aan de Bank tot het verrichten van alte handelin;en

die noodzaicelijk of wenselijk zijn met het oag op het vesti~en van hit pandrecht, het doers van

mededeling aan derden die van die verpandin~ en het vorderen van uitlevering van de goederen.

3.4 De Bank is bevoe~d goederen, die aan de Bank zijn verpand, to he~~verpanden tot zekerheid voor

een schu[d van de Bank, wits de herverpanding slechts geschiedt tot een zadani~e omvang als de

Bank zelf nodig heeft als zakerheid voor het;een zij op het moment van pie herverpanding van de

Klant to vorderen heeft of kan krijgen en de herverpande goederen onmiddellijk na af[assing van

sehuld van de Klant uit de fierverpandin~ worden ontslagen.

3.5 Het is de Bank Yoe~est~an zich zonder nadere roestemming van de Kfant to verhalen op de oars de

Bank verstrekte Zekerheid, waaronder begrepen garanties afgegeven door derden, die hoar

aangehoden zijn tot zekerheid voor al hetgeen de Bank, uit welken haofde ook, al don niet

opeisbaar of under voarwaarde van de Klant to varderen heeft of zai hebben, daarander begrepen

(rnaar niet bepexkt tot) het Afrekeningsbedra~.

3.E~ De Klank stoat er jegens de Bank voor in, dad Rijn verplichtingen voartvloeiende uie de

onderhavige overeer~kamst to alien tijde tenminste ~elijk in rang zijn en zulien blijven met al zijn

niet door enig~ zekerheid gedekte, niet achte~•geste(de verplichtin~en, hoe ook ~enaamd.
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Dekkingstekort / bevoegclheid Barak

Artikel 4

4.1 [ndien de door de Ktant verschafte Dekkin~ Haar het oordeel van de Bank ap enig moment een
tekort verkoont, heeft de Bank het recht om, onverminderd het~een elders in de Overeenkomst
Financiele Derivaten is bepaald, de Transacties waarvoor de Klant op het bovenbedoelde moment
anvoldoende Dekkin~ heeft verschaft to beeindigen. ,fle Bank zal de Klant zo spoedig mo~elijk
van haar voornemen tot beeindigin~ van Transacties schrift~tijk of elektronisch op de hoogte
stellen. De Bank zal daarbij aangeven weIke Transaeties zij voornernens is om to beeindi~en
ondei• vermelding van de Vervroegde Vervaldag die de Bank vooi• de desbetreffende Transacties
heeft vastgesteId. De aIdus va~tgestelde Transacties zullen Belden als Op~ezegde Transacties,
waarop het bepaalde in artikel 3.5, artikel t 2,5 en 11.6 en artikei 12.I, 12.3, 12,4 en 12.5 van
overeenkomstiye toepassing is, terwijl de Overeenkomst voor het overage in stand blijft.

4,2 Beeindigin~ van Transacties als bedoeld in artikel 4.1 zal niet plaatsvinden indien de Bank en de
Klant vaor de Verve°oe~de Vervaldag van. de Opgezegde Transacties overeenstemming bereitcen
over' de verschaffing door de Klant aan de Bank van zodani~e aanvuliende Dekking dat daarmee
het tekart aan de door de Klant aan de Bank verschafte DeEcking vervaft.

~etalingen en ~Castgn

Cli'fi~C~l S

5.1 De betalingen aan of van de Klant in het kader van de Overeenkomst zulier~ plaatsvinden op of ten
[aste van in de Transactievaluta luidende rekening(en) van de Klant bij de Bank. Indien de Klant
bij de Bank been rekening(en) in de betreffende Transactievaluta aanhoudt zal betaling
gesehieden op de voor die Transactieval~rta gebruiketijke wijze, tenzij parEijen antlers
avereenkomen. De betaling van aI hetgeen de Klant ter zake van deze ~7vereenkomst aan de Bank
verschuldigd is moat geschieden op een door de Bank op fe geven rekening, dan wei ten kantore
van de Bank of ap een zodanige andere plaats als door de Bank zal worden aangewezen.

5.2 De Bank is onherroepeIijk gevolrnachti~d de rekening(en) van de Klant per de 6etreffende
Vervalda~ to debiteren, anverminderd de verplichting van de Klant om ervoor zors to dragen dat
het saldo van die rekening(en) op de betreffende Vervaldag zodanig is c[at de dispositieruimte
door debitering niet vvordt overschreden. Grediterirtgen van de rekening(en} van de I41ant zullen
door de Bank warden verricht, met inachtneming van het hepaalde in artikel 17 van de .4lgemene
Bankvoor~vaarden.

5.3 Tenzij in de Overeenkomst anderszins is bepaald zullen alle betalingen door de Klant worden
verricht zonder kosten voor de Bank en zonder enige verrekenin~, aftrek, inhouding of
opschorting van Welke aai-d ook.

5.4 A(!e kosten beti•effende de narmale uitvoering van de Ove~~eenkomst, alsmede alle in redelijkheid
gemaakte kosten Welke voor de Bank voortvloeien uit het fait dat de Klant enige verpiichting uit
hoofde van d~ Overeenkomst niet, niet tijcfig of niet behoorlijk nakoint, daaronder made be~repen
de kasten van incasso, van juridische bijstand ~n van deskundigen alsmede proceskosten, tegen
wie ook gemaakt, zullen voor rekening van de Klant zijn en op eerste verzoek van de Bank door
de Klant worden valdaan.

5.5 fndien een van de ~artijen met enige betalingsverplichting uit of in verband met de Overeenkomst
in gebreke is en (nog) Been Vervroegde Vervaldag is inge[reden, is de in Verzuim zijnde partij
over het achterstallige bedrag over de periode van de Vervaldag tot en met de dag van betaling
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Verkragingsrente verschuldigd, onverminderd de overige rechten vats de niet in Verzuim zijnde

partij.

5.6 Alle betalin~en uit of in verband met de Overeenkomst zulfen worden aangewend ter voldoenir~g

van achtereenvolgens:

(i) eventuele kosten

(ii) Vertragingsrent~ en

(iii) in vol~orde van hun opeisbaarheid, de betalingsverpiichting(en) onder Transactie(s), dan

wel, indien van toepassing, het Afrekeningsbedrag.

Belastingen

ArtikeE 6

5.1 Alle betastingen, anders dan alle belastingen naar de winst waaraan de Bank is of zai worden

onderworpen, op of in verband met betalingen van de Klant aan de Bank uit hoofde van deze

Overeenkomst, zullen voor rekening van de Klant zijn en op eerste ve~~zoek van de Bank door de

Klant worden voldaan. Een en ander geIdt slechts voor zover de Bank deze bedragen niet kan

verrekenen mst de door Naar verschuldigde vennootschapsbelasting, voor deze bedragen Been

actieve belastinglatentie op Naar balans kan opnemen of intake deze bedragen Been recht op

restitutie kan doer Belden.

62 Alle belastingen, antlers dan alle belastingen naar de winst waaraan de Klant is of za1 worden

onderworpen, op of in verband met betalin~en van de Bank aan de Kiant ~~it hoofde van deze

Overeenkomst, zulien vaor rekening van de Bank zijn en op eerste verzoek van de Klant door de

Bank warden voldaan. Een en antler slechts voar zover de Klant deze bedra~en niet kan

verrekenen met de door hern verschuldigde vennootschagsbelasting, voor deze bedragen Been

actieve belastinglatentie op zijn balans kan opnemen of intake deze bedra~er~ Been recht op

restitutie kan doers geiden.

Garanties eat nar3ere verplichtingen ~l~nt

Artikel 7

7.1 In het kader van het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Kant, en de i~lant wordt ~eacht

dit telkens bij het aangaan van een Transactie opnieuw to garanderen:

(a) dat indien de Klant een rechtspersoon is dat deze rechtsgeldi~ is opgel~icht, en deze

gerechtigd is om de Overeenkomst aan to gaan, zijn ver•plichtingen daaruit na to komen

en iedere afzonderlijke Transactie aan to Haan dan wel, indien Klant een natuurlijk

persoon is, hij gerechtigd is om de ~v~reenkomst en iedere afzonderlijke Transactie aan

to Haan.

(b) dat indien de Klant, die de Overeenkomst Financiele Derivaten respectievelijk deze

Algemene Voarwaarden ondectekent, sen vennoot of maat is in een vennootsehap onder

firma c.q. een maatsehap, bij het aangaan van deze Overeenkomst Financiele Derivaten

een voimacht heeft ontvan~en van zijn rrtetle-vennoten c.q mede-maters om hen als

hoofdelijk aansprakelijke I~lanten ke verbinden voor de ver~lichtingen Welke voor de

Kiant vaortvloeien uit het aangaan van de Overeenkomst.

(c) dat zich ten aanzien van de Klant geert Verzuim voordoet en dat het aangaan van, of het

nakamen van zijn verplichtin~en uit de Ov~reenkomst en/of het aangaan van iedere

Tcansactie Been Verzuim tai opleveren, (en indien van toepassing) niet in strijd is znet
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zijn statuten of re~fementen dan we! andere regelin~en met betrekking tot de Klant, Hoch

met eni~e op de Klant of op eni5e aan zijn activa van toepassina zijnde wet, regelin~,

bestuit of aanbeveling van enig overheidsorgaan, en evenmin in strijd is met enig de

Klant bindend vonnis of contract en (indien van toepassing) valt binnen het statuiaire

does van de Klant en aan dat doel diensti~ is;

(d} dat hij alle eventueel benodigde (interne en externe) toestemmingen, ontheffingen of

vergunningen voor het aangaan van, het nakamen van zijn verplichtin;ei~ onder de

Overeenkomst en het aangaan van iedere Transactie heeft ver}cre~en, deze van kracht zijn

en dat hij aan alle eventuele bijbehorende voorwaarde~i en beperkingen heeft vo(daan en

nod steeds voldoet, en al zijn verplichtin~en onder de Overeenkomst rechts~eldi; en voor

de Klant bindend en afdwingbaar zijn;

(e) dat de Klant uitsluitend handelt voor zichzelf ~n niet als gevolmachtigde of lasthebber of

anderszins voar een derde handelt, behaudens het bzpaalde in artikel 7.4 en 8.4 onder a.

van doze Algemene Voorwaarden.

7.2 De Klant staat ervoor in dat de in artikel 7.1 van dez~ Algemene Voorwaarden door de I~lant

gegeven garanties ~edurende de gehete [ooptijd van de Overeenkomst Belden.

7.3 De Ktant zal zonder voorafgaande schriftelijke taestemming van de Bank n3et overgaan of

besluiten tot het metterwoon veriaten vary Nederland of tot beeindiging van zijn onderneming of

openbare taak, ver~laatsing van de uitoefening van zijn onderneming naar een antler land of tot

geheie of gedeeltelijke stakin verkoop, verhuur, vervreemding of bezwaring van zijn

onderneming of activa of ezn, Haar het oordeei van de Bank, belangrijk deei daarvan, on~eacht of

di~t in de vorm van yen (rechts)handeling ofeen combinatie van (rechts)handeEingen geschiedt.

7.4 Indien de ~vereenkomst worcIt aange~aan met twee of meet (rechts) personen geldt het volaende:

(a) de Bank is bevoegd betalingen ter zake van deze Overeertkomst aan een der I~lanten to

doen en is aidus gekweten jegens ieder der Kianten;

(b) iedere Klant heeft aan iedere mede-Klant de bevoe;dheid verleend om mede namens hem

alle rnecledelin~en en aanz~ggingen die de Bank met betrekking tot de Overeenkomst daet

to ontvan~en en daarvan kennis to nemen. Iedere Klant is hevt~e;d om rnede namens

iedere mode-Klant aan de Bank mededelingen en aanzeg;ingen to doers.

7.5 De Klant zal onmiddellijk na het gereedkomen daarvan, doch uiter(ijk zes maanden na afloop van

ieder boekjaar, aan de dank een exemplaar zenden van de op dat boekjaar betrekking hebbende

jaarrekening en worts aan de Bank op Naar eerste verzoek zodani~e nadsre of andere informatie

versehaffen als de Bank in redelijkheid mag verlangen, indien en voor zover op de Klant een

wettelijke verplichting rust tot het apstellen van een jaarrekening.

Aas~sprakelij~heid

Artiket 8

8.1 Indien de Overeenkomst met meerdere personen is aangegaan is ieder van deze personen

hoofdelijk aansprakelijk jegens de Bank voor de nakoming van de verplichtingen uit haofde van

deze C3vereenkomst en is / zijn voor diens verplichtingen zijn rechtsopvolger(s) hoofdelijk

aansprakelijk.
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82 De Bank is je~ens de Klant niet aansprakefijk voor enig verlies of eni~e schade, of vaor gederfde
winst of ander ;ederfd voordeel, voortvloeiende uit of in verband met de Overeenkomst (en/af
enige Transactie) behalve in geval van verlies of schade geleden door de Kiant veroorzaakt door
een foot van de Bank die to wijten is aan opzet of grove schuld van de Bank.

8.3 De Ktant vrijwaart de Bank voor aanspraken van derden met betrekking tot Transacties Welke de
IClant met de Bank is aangegaan of wenst aan to gaan.

8.4 Indien de Kant een rechtspersoon is, c.q. indien de Overeenkomst Financiele Derivaten wordt
ondertekend door een Klant die vennoot of maat in een vennootschap order firma c.q een
maatschap is, dan geiden de navol,~ende hepalingen:

(a) iedere bestuurder, vennoot, of maat wordt ~eacht voimacht to hebben ontvan~en van en
ke hebben ge~even aan a11e andere bestuurders, vennoten o~ ~naten am alle
(rechts)handeiingen zelfstandt`g to vec•richten ter uitvoering van of in verband met het in
de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde en om alle mededefin~e~l en
aanzeggingen met betrekkin~ tot de Overeenkamst to Moen en to ontvan~en;

(b) na het overiijden (in geval van een natuurlijk persoon) c.q on[binding (in geval van een
rechtspersoon) van een vennoot, c.q. maat, blijft ! hlijven de andere vennoten c.q. znaten
c.q, bevae~d om a11~, (i•echts}handelingen ze(fstandig to verrichtPn ter ~,~itvoering van of in
verband met het in de Overeenkomst bepaaide.

Verzuim van de ~{~ant

Actikel 9

9.1 In ieclex van de navolgende gevallen doet zich ten aanzien van de Klant een Vez~zuir►~ voor, zondPr
dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, met then verstande dat, indien de Klant een
maatschap of een vennootschap order firma is en een van dez~ gevallen zich voardoet ien aanzien
van een of meer mater c.q. vennoten, dit geacht words een Verzuim to zijn van de g~hele
maatschap c.q. vennootschap oncler firma:

(a) de Klant kamt enige betalingsverplichting jegens de Banc uik hoofde van de
Overeenkomst niet na en de Kiant is binnen drie Werkcla~en nadat de Klant daarop door
de Bank is gewezen die betalingsverplichtins niet aIsnog nagekamen;

(b) de Klant schendt eni~e op herri rustende verplichting uit hoof'de van de Ov~reenkomst om
zich van bepaatde (rechts)handelin;en to onthouden;

(c} de Klant komt eni;e andere op hern rustende verplichting uit haofde van de
Uvereenlcomst niet na en de Klant is binnen tiers Werkdagen nadat de Klant daarop door
de Bank is ;ewezen die verplichtin~ niet alsnog nagekomen;

(d) een of meer van de door de Klatrt afgegeven garanties, zoals opgenamen in artikel 7 van
deze Al~emene Voorwaarden, of eni;e andere door de Klant af,~e~even verk(arin~ onjuist
of onvolledig blijkt to zijn, dan wel ee❑ van de daarin geno~mde c.q. daaruit
vaoi-tvloejende verptichting~n niet ofniet larger wordt na~eleefd;

(e} de Klant komt enige verplichting uit enige ge(dlenings- of ~nancieringsovereenkomst
jegens de Bask of een derde niet a~f niet tijdig na en, itt~fien van toepassing, de Klant is
binnen de krachtens die avereenkomst ~eldende termijn die verplichting niet alsnag
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nagekomen, zodat de betreffende schuldeiser bevo~~d is tot (vervroegde) opeising over to
gaan;

(~ eni~e verp(ichting uit de Overeenkomst is niet lamer rechtsgeldig en/of voor de Klarrt
bindend en afdwingbaar;

(g) bij overlijden, en in~eval de Klant Been natuurlijk persoon is, bij ontbinding, liquidatie of
opheffing dan wel besluit of kennelijk voornemen tot ontbinding, Iiquidatie of ophef~ng
van de Klant of een van zijn vennoten of indien de Klant zijn reehtspersoonlijkheid
veriiest;

(h) de Klant verlaat CVederland metterwoan, de IClant vraagt surseance van betatin~ aan,
veraoekt de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsreelin~, doet aan~ifte tot
fai.11ietverkiaring, de Klant words al dan niet voorfopig surseance van betaIing verleend,
warcft in staat van faillissement verk}aard of enige daarmee vergelijkbare koeskand wordt
aangevraagd of uitgesproken op grand 'van enige speciale of buitenlandse op de Klant van
toepassin~ zijnde wetgevin~ of de Kant biedt een akkaord buiten faillissement aan of er
wardt ten aanzien van de Kiant een wettetijke schuidsaneringsregeling van toepassin~
verklaard;

(i) op een of meerdere rechten van de Klant uit de ~vereenkomst of ap het g~heeI of op een,
naar het oordeel van de Bank, belan~rijk gedeelte van de vermogensbestanddelen van de
Kla:~t words conservatair of executoriaal beslag getegd of een of meerdei•e reehten van de
Klant uit de Overeenkomst of een deel of een, naar het oordeel van de Bank, beian~z•ijk
gedeelte van de vermo;ensbestandde(en van de Kiant wordt/worden onder bewind of
onder beheer ;esteld of de goec~ec•en van de KIant woc•den geheel of vaor een, naar het
oordeei van de Bank, belan~rijk deel onteigend Qf gecon#isgueerd of ~e joedaren van de
Klant zijn ~eheel of voor een, near het oordeel van de Bank, belan~rijlc deel teniet gegaan
of beschadigd;

(j) er doet zich een, naar het oordeel van de Bank, ingrijpende wijzigin~ vaor in de directe of
indir•ecte zeggenschap aver (de activiteiten van c.q. de onderneming van) de Kla~t dan
wei er doet zich een dergelijke wijziging in cle deelnert~in~, ai dan niet direct, in het
kapitaal van de Klant voor, dan wel er komt een, Haar het oordeel van de Bank,
ingrijpenc~e wijzigin; in de statuten, de regfementen of een gemeenschappelijke regeling
van de Kiang dan wel vergetijkbare docurnenten met betrekking tot de Klant. Deze
bepaiin~ rs slechts van toepassing indien de IClant Been natuurlijke persaora is;

(k) de Klant heeft de Bank onjuiste gegevens verstrekt of Naar gegevens onthouden Welke
voor de Bank, Haar haar oordeel met het oog ap het aangaan van de Overeenkomst of
enibe Transactie van wezenlijk belan~ zijn of warm;

(l) indien Haar het oordeel van de Bank wetgeving of de interpretatie daarvan is gewijzi~d,
dan weI een overheidsmaatreg~l is jenamen, die betrekking of invlaed heeft of kan
hebben op de Jvereenkomst, de verschafee Dekking en/af de verstrekte Zekerheid en/of
de waarde daarvan, en ~e Kiant en de Bank hebben binnen een redelijke door de Bank to
stellen termijn Been schriftelijke ~vereenstemmins bereikt over de aanpassing van de
desbetreffende bepalinge❑ en/cif ~ekking en/of` Zekerheid, waarbij als uit~angspunt client
dat de positie van de Banc niet in een Haar Naar oordeet nesatieve zin wijzi~t;

(m) de financiele of commerciele pasitie van de Kfant verslechtert Haar het oordeel van de
8an1c in aanmerkelijke mate;
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(n} er doet zich een ge6eurtenis voor die in de Overeenkomst als een Verzuim ~vordt
aan~emerkt; of

(o} er doet zich een jebeurtenis voor genoemd onder 9(a) tot en met 4(n) ten aanzien van de
Garant of de echtgeno(o)t(e) van de Klant.

92 De Klant verbindt zich de Bank oaverwijid op de hoogte to stellen indien een of meer van ~e
gevallen, genoemd ict 9.1(a) tot en met 9.1{0) zich voordoet of indien de Klant rec3elijkerwijs kan
verwachten dat dat zal gebeuren.

9.3 De Bank is gerechti~d Naar verplichtingen uit de Overeenkomst op to schorten indien:

de Bank ~oede groncf heeft to vrezen dat de Klant zai tekortschieten i~~ de nakoming van
zijn verplichtingen under de Overeenkomst, on;eacht of (reeds) sprake is van Verzuim,
dan wel

2. zich ten aanzien van de Klant een Verzuic~i voordoet of indien de Klant tekortschiei in de
nakoming van zijn verplichtingen under de Overeenkomst; ongeacht of (reeds) sprake is
van een ~Ierzuim.

~~r~z~air~ van de Bank

Artiket 1 D

14.1 In ieder van de navoIgende gevallen daet zich ten aanzien van de Bank een Verzuim voor; zonder
dat enige sammatie of ingebrekesteiling is vereist.

(a) de Bank komt enige betalingsverplichting jegens de Klant uit honfde van de
Overeenkomst niet na en de Back is biilnen drie Werkda~en nadat de Bank daarop door
de Klant is gewezen die betalin~sverplichting niet alsnog nagekomen;

(b) de Bank schendt enige op haar rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst om
zich van bepaaIde (reehts-}haradelingen to onthouden;

(c) de Bank komt enige andere op haar rustende ver~plichting uit hoofde van de
Overeenkomst niet na en de Klant is binnen tiers Werkdagen nadat de Bank daarop
schriftelijk door de Klant is bewezen die verplich#ing:niet alsno~ nagekomen;

(d} ~ni~e verplichting under de Overeenkomst is niet langer rechtsgeidi~ en/of voor de Bank
bindend en afdwingbaar;

(e} bij ontbinding, liquidatie of ophef~ng dan wet besluit of kennelijk vaornemen tot
ontbinding, liquidatie of opheffin~ van de Bank behoudens het bepaalde in artiket 16 van
deze Algemene Voorwaarden;

(~ op de Banfc wordt de Naodre5eling -van toepassin~ verklaard, de Bank wardt in staat van
faillissement verklaard of de Bank biedt een akkoord buiten faillissement ears;

1Q.2 De Bank verbindt zich de Klant onverwijld op de haogte to stellen indien een of mesr van de
gevallen, genoemd in 10.1(a) tot en met 10.10 zich voardoet.
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Gevolgen van Verzuim

Artikel 1 I

t 1.1 Indien zich ten aanzien van een van de partijen een Verzuim voordoee, heeft de andere partij het

recht, maar niet de plieht, een Vervroegde Vervalda~ vast to steilen. Partijen zullert elkaar van
deze beslissing sehriftelijk op de hoogte stellen. Zij zu(len daarbij de aard van het Verzuim

aan~even alsmede de dag waarte;en zij de Vervroegde Vervaldag hebben vasttresteld, Welke
echter niet zai vallen voor de eerste Werlcdag voigend op de datum van het schriftelijke bericht.

11.2 Is een der~elijke beslissin~ eenmaal gegeven, dan za1 de Vervroegde Vervaldag voor alle
C3pgezegde T!-ansacties intreden op de in hek 6ericht aangegeven dag, on~eacht of op die dag zich
nab steeds een Verzuim voordoet.

11.3 Ind[en zich ingevol~e artikel 9.1(h}, 9.1(i), I0.1(e} of 10.10 een Verzuirri voordoet, zal
automatiseh (zander nadere forrr~aliteit), zonder nadere schriftelijke kennisgeving aat~ de andere
pareij de dad waa~•op zich een Verzuim voordoet een Vervroeyde Verva[dag zijn.

11.4 In de under artikel t 1.3 van de Algemene Voorwaarden bedoelde ~evailen hebben partij~n het

recht, maar net de plicht, naar keuze:

(i) alle bedra~en in enige andere valuta dan in Euro verschutdigd to betalen in Euro; en/of

{ii) betaling in Euro to eisen van alle beda•agen in eni~e andere valeta fan in Euro.

Hit hedrag ve~•schuldigd door een van de partijen in Euro zal in dat seval door de Bank wo~~den
bepaald Haar de koers, ge(dende op de dag van faiilietverklaring day wel de dag waarop surseance

van betalin; al dan niet vooriapig aan de Klant is verleend of de Nooclre;eling ap de Bank van

toepassing is verkiaard.

11.5 Per de Vervroe~de Vervaldag worden de under de Opgezegde Tr~nsacties verschuldigde

betalingsverplichtingen ~mgezet in een ver~lichting tot onmiddellijke betaling van het
Afrekeningsbedra~.

11.6 De Opgezegde Transacties en de Overeenkomst zijn per de Vervroegde VervaIdag beeindigd, met
then verstande dat de bepalingen die relevant zijn - voar pie verdere afwikkeling kussen partijen -

anverminderd va►~ kracht zu(Ien b(ijven.

Afre~aningsb~drag

Artikel 12

t2.1 Dp of zo spoedi~ mogelijk na de Vervroe~de Vervaldag zaI de E3ank het Afrekeningsbedrag

berekenen. De Bank zal de KIant schriftelijk in kennis stetlen van de hoogte van het

Afrekeningsbedra~ en zal de Klant een speci~catie van Naar berekening verschaffen.

12.2 Ir~dien het Afrekenin~sbedrag een negatief getal is, zaI de Bank dit per de Vervroegde Vervalda~

aan de Klant verschuldi~d zijn, en indien hey Afrekeningsbedrag een positief getal is, zal de Klant
dit per de Vervroegde Vervaida~ aan de Bank verschuldi~d zijn.

12,3 De partij die het Afrekeningsbedra; is verschuidigd is daarover gedurende de periade vanaf de

Vervroegde Vervaldag tot aan de cfag van voldoening Vertraginasrente verschuldigd.
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12.4 Het Afrekeningsbedrag is een redelijke tegemoetkoming voor de ~eleden schade, inclusief de
gederfde winst, en is ;een boete. Behoudens voor zover anderszrns voortvloeit uit de
Overeenkomst zullen partijen over en weer niet gerechtigd zijn tot eni~e verdere vergoeding van
schade.

12.5 De Bank is gerechtigd een eventueel door haar aan de Klant verschuldi~d Afrekeningsbedrag to
verrekenen met al het~een de Klant uit welken hoofde ook aan Naar vec•schuldigd znocht zijn of
ivorden, onverminderd de overi~e rechten van de Bank op groncE van, bijvoorbeeld, de Algemene
Bankvoorwaarden.

IYledecieiingen

Artike I l 3

13.1 De Klant, die niet zijn feitef~jke woonplaats heeft in een gemeente in Nederrland, wordt geacht
ivoonplaats to hebben gekozen ten kantare van de Bank, alwaar alle voor hem bestemde stukken,
exploiten en dergelijke, door de Bank bezargd of betekend kunnen worden.

13.2 Tenzij in de Overeenkomst anderszins is bepaald, kunnen berichten en mededeiingen antler Qf in
verband met de Overeenkomst slechts ;eldig worden gedaan per post of teiefax aan de in de
Ovei•eenkomst genoemde adressen van partijen.

13.3 In afwijking van het voorstaande kan de Bank aan de Klant Tangs uitsluitend elektroniscl~e weg
berichten, rekeningafschriften dan wel ~vei•ige voor de Klant bestemde info~~matie v~rsturen. De
Klant geeft hierbij de Bank, indien en voor zover vereist, taestemming. De Klant aanvaardt dat de
versTrekking van elektronische rnededetirigen, dit ter beoordeling van de Bank, via een door de
Bank ter beschikkin~ jesteide webmailbo~ dan wel via de inlogmo~elijkheid, rechtstreeks op de
website van de Bank ~eschiedt.

13.4 De Klant is zich volledi~ bewust van de risico's die het [ands elektronische weg ter beschikking
stellen van informatie met zich meebrengt voar de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van het
berichtenverkeer en aanvaardt deze risico's.

13.5 Klant is verpIicht de door de Banl: aan de Klant al dan niet Tangs elektronische weg ter
beschiklcing gesteide informatie onv~rwijld loch ten minste da~elijks to controferen. Bij
constatering van een anjuistheid of onvolledigheid is de Klant verplicht de Bank daarvan
onverwijld in kennis to stellen.

13.6 Indien aan de Klant uitsluitend Tangs ~Iektronische weg informatie ter beschikiciny is gesteld, zal
de Klant bevaegd zijn om brnnen de van toepassing zijnde wettelijke bewaarter~nijn een kopie
daarva~ bij de Bank op to vragen.

13.7 De Bank is bevoegd om in het leader van de ~vereenkomst de met de Klant gevaerde
(telefoon)gesprekken en andere vormen van eommunicatie tussen de Bank en de Klant vast to
leggen door middel van gapes of antlers at dan niet elektronische ge~evensdragers. Deze
vastlegging lean worden gebruikt ten behoeve van onder meer de afhandelin~ en de vastle~gin~ in
de administratie va❑ Transacties alsmede interne controledoeleinden en zal geIden als vol(edig
bewijs, onvermindercl de bewijskrachk van antlers bewijsmiddeien. De bovenbetloeldP vastle~~ing
zal na verloop van tijd door de Bank worden vernietigd.

`Ierklaring van erfrecht/inform tie

Artikel 14

14.1 Na het averlijden van een Klant lean de Bank verlartgen dat degene(n) die in plaats van een
overleden Klant treedt / treden ten bewijze van dims / hun bevoegdheid orn over betalingen uit
deze Overeenkomst to rrzogen beschikken een verklaring van erfrecht overfegt / ~verleg~en.
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142 De Bank is niet gehouden om aan rechtverkrijger~de(n) van de Klant meer inlichtingen betreffende

de Overeenkomst ke verstrekken dan waartoe zij je~ens de Klant gehouden zou zijn.

Wijzigingen en beeiz~diging

Arkikel 15

15.1 Wijzigingen en afwijkingen van het bepaalde in de Overeenkomst (met uitzonderins van

wijzigingen op basrs van Artikel 33 van d~ Al~emene bankvoorwaarden) zijn slechts van kracht

indien zij schz-iftelijk tussen partijen zijn ovzreen~ekomzn.

i5.2 De Bank is bevoegd deze Algemene Voorwaarden to wijzigen. De Bank zal de K~lant tenminste

dertig dagen vo€~r de inwerkrn;tredin~ van zodanige wijzigin~ mededeling doen.

15.3 De Bank is bevoegd om in Devil van fusie met en/af bij geheie of gedeeltelijke overdracht van

haar activiteiten aan een andere instellin~ de rechtsverhauding, waarin de Bank tot de Klant staat,

over to dragen aan de instellina die de activiteiten van de Bank geheel of gedeettelijk voortzet.

15.4 Zonder vooc•afgaande schrifteiijke toestemming van de wederpartij is Been van beide partijen

gerechtigd (enig deel van) zijn rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst o.f oz~der enige

Transaetie over to dragen, to vervr•eemden of to bezwaren.

15.3 Ieder der partijen heeft het rec,ht de ~vereenkomst schriftelijk aan de andere partij op to zegg~n

met inachtneming vaii een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Beeindi~ing van de Overeenkomst

heeft been beeindiging van :reeds ~esloten Trartsacties tot gevolg. De Uepal~n~en van de

OvereenkQmst blijven voor rzeds gesloten Trartsacties van kracht tot die Transacties volledig zijn

afgewikketd.

Belangenconfiieten

Artikel 1 b

1 &.1 Gelet op de acrd van de activiteiten van de Bank en de Rabobank Groep waarvan de Bank een
onderdeel uitmaakt kunnen zich belan5e~conflzcten voordoen. De Bank is niet gehauden niet-

openbare informatie, waarondez• koersgevoelige informatie, in het leader van haar dienstverlenin~

to gebruiken.

l62 De Klant ~eeft zich er steeds rekenschap van dat de Bank bij het aangaat~ en uitvoer•en van (haar

verplichtingen order en/af in verband met} de ~vereenkamst en van de af'zonderlijke Transacties

of bij het Jaen van voorstellen daartoe altijd handelt ats wederpartij met een eigen financieel

belang dat tegeng~steld lean zijn aan het belang van de Klant. De Klant zal dit steeds in zijn

oordeelsvorming over de wenselijkheid van het al dan niet aangaan van de Overeenkomst en van

Transacties betrekken en to alien tijde zelfstandib de hem verschafte informatie veri~eren,

evalueren en interpreteren. De Klant za( daarbij zonodib het advies van onafhankelijke

deskundigen inwinnen.

16.3 De Klant stemt er men in Fiat (i) personen die werkzaam zijrz bij bedrijfsonderdelen van de

Rabobanic Groep waat~van de activiteiten bestaan uit of verband houden met het siuiten van de

Overeenkomst en Transacties met de Klant en {ii) personen die werkzaam zijn bij

bedrijfsonderdelen van de R.abobank Groep waarvan de activiteiten bestaan uit werkzaamheden

die bestaan uit (of verband houden met) verlening van krediet aan de Klant, informatie die zij

verwerven in het leader van hun respectievelijk~ relatie met de Klant, aan elkaar verstrekken voor
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zover het ~aat om inFarmatie die relevant is in het leader van de refatie die de ~ntvanger van die

informatie inet de Klant heeft, an~eacht of bovenbedoefde bedrijfsonderdelen deel uitmaken van

dezelfcfe rechtspersoon.

Advisering

Artikel I7

17.1 De Bank zal niet gehouden zijn tot hek geven van (ongevraagde} adviezen, informatie of

be~eleiding aan de Klant_

172 Teneinde adviserin~, wanneer char sprake van is, op adequate wijze to kunnen doen in het leader

wart het aan~aan van Transacties onder de Overeenkamst, wznt de Bank bij aanvang van de relaiie

infol•matie in over• de financiele positie van Klant, aver• zijn ervaring met Transacties en over de

doeleinden en uitgangspunten van de Klant ten aanzien van het aangaan vin Transacties. Het is

de verantwoordelijkheid van Klant de Bank volledig en voldoende ~edetailleerd ale gevraa~de

informatie to verschaffen. Klar~t wordt geacht zich ervan bewust to zijn dat onjuiste en/of

onvolledibe informatie ertoe lean Leiden dat de Bank adviezen tot het aangaan van Transacties

verstrekt die niet passend of zelfs nad~lig (kunnen) zijn voor Klant.

17,3 De Bank lean zonder meer afgaai~ op de Boar de Klant mondelin~ dan wel schriftelijk verstrekte

informatie aan,~aande zijn financiele positie en ervaring met het aangaan van Transacties. Op

generlei wijze rust er ap de Bank een verplichting de haar verstrekte informatie op juistheid to

controlerer~.

17.4 Het is de verantwoordeiijkheid van de Klant am de Bank onverwijld op de hoogte to stellen van

substantiele wijzigingen in zijn ~nanciele positie en/of veranderin;en in zijn persoonlijke

omstandigheden, inet name indien deze geacht moeten worden van een zodanige aar~ to zijn dat

die aanleidin~ zauden zijn doeleinden en uit~angspunten ten aanzien van het aan~aan van

Transacties bij to stellen.

I7.5 B~j haac• advisei•ing aaa de Klant ten aanzien van het aan~aan van Transacties zaf de Bank zich

baseren op de in Naar administratie vast~elegde doeleinden en uit;angspunten vain de Klant ten

aanzien van het aangaan van Transacties. De beslissing om al dan niet tat het aangaan van een

Transactie over to gaan behoort tot de uitsluiterade verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de

Kfant. Door het nemen van een dergelijke beslissing wflrdt Klant geacht de eonsequenties van zijn

beslissingen geheet to overzien en de daarmee samenhangende risico's to aecepteren.

17.6 De in het leader van de ~vereenkomst door de Bank eventueeE aan de Ktant to verstrekken

adviezen behelzen nimrc~er een garantie. Bovendien worriers zij bepaald door de omstandigheden

van het moment waarap zij zijn uitgebracht en de Klant zai er derhalve rekening mee moeten

houden dat eventuele adviezen slechts tijdelijke getdigheid hebben. Het staat het de Klant vrij de

adviezen wan de Bank al dan niet op to volgen. De Bank is niet aansprakelijk voor enige schade

die het ~evalg rnacht zijn van het volgen van een door de Bank gegeven advies, tenzij dit advies

op het moment dat dit ~egeven werd, redelijkerwijs niet ge~even had mogen worden. De Bank

staat niet in voor de juistheid en vofCedi~heid van informatie, voorzover deze beY•ust op externe

bronnen en aanvaardt daarvoc~r Been aansprakelijkheid.

Garantieregeling

Artike! 18

Op grand van de CoIlectieve Garantiere~eling van Kre~Iietinstellingen vaor Terugbetaalbare Gelder en

Belebgin~en (CGR) krijgk een Klant die voldoet aan de in de CGR gestelde criteria een van tijd tot tijd

vast to stellen (maximum}bedra~ uit~ekeerd indien De Nederlandsche Bank N.V. constateert dat de Bank

niet in staat is aan haar verptichtingen to voldoen. Op verzaelc van de Kiant za1 door de Bank nadere

informatie aan de Klant wo~•den verstrekt over de inhaud van de CGR. Voor de beantwoarding van de

vraag of een beroep ap de CGR mo~elijk is, za( de officie[e tekst van de CGR beslissend zijn.
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B(JLAGE INFORMATiE FINANCIELE DERIVATEN

Bij de Overeenkomst Financiele Derivaten Welke door ondergetekende is aan~e~aan.

Inleiding

Deze informatie is een bijIage van de Overeenkomst Financiele Derivaten die is af~esloten tussen u als de

Klant en ans als de Bank. Bepaalde begrippen die Merin worden gabruikt hebben de betekenzs die daaraan
in de Alaemene Voorwaarden is toe~ekend. Omdat de infarmatie die Merin is apgenomen een algemeen
karakter heeft, gaat in geval van een conflict tussen deze informatie enzrzijds en de Overeenkomst

(daarander is bebrepen iedere Bevesti~in;) de tekst van de Overeenkomst voor.

Bij deze versti•ekken wij enige i•elevante informatie die van ~elang is bij de (~eaordeIing van de door de

Bank aangeboden diensten en transacties in financieie derivaten, de kenmerken daarvan en de daaraan
verbonden risico's. U wordt dringend geadviseerd deze informatie door to nemea aIvorens Transacties in
~nanciele derivaten aan to gaan.

Risico's

Het aangaan van posities in financieie derivaten kan verschillende gevolgen hebben. Terwij] het voor de
een risico's beperkt, creeert het joist risico's voor de ander. De Merin opgenomen info~~matie is dan ook
bedoeEd om u in a[~emene zin anent to waken op de mogetijke financiele gevalgen die aan Transacties in

~nanciele derivaten zijn verbonden, Bovendien is van een aantal finaneiele derivaten een nadere

beschrijvin, op;enomen.

rTlij adviseren u alleen een transacTie in financ:e!e dez-i~~aten aar. to gaan indien u de acrd van de Transactie
volledig begrijpt en de reikwijdte van de aan de Transactie ver•bor~den risico's kunt overzien. Als u

hiervan niet zeker bent, laat u zich dan Hader informeren over de betreffende xisico's door een
onafhankelijke deskundiga. Wij zutlen u bij het aangaan van Transacties vragen to bevesti~en dat u zich
bewust bent van de risico's en de gevolgen, waaronder, loch daartae niet beperkt, fiscale, administratieve,
juridische en financieIe risica's en gevo(~en die verbonden zijn aan een Transactie. Mec Transacties

kunnen financiele risica's, die u uit andere haofde (uw bedrijfsvoerin~) heeft geneutratiseerd worden.

Transacties die niet (weer) dienen ter neutralisering van ~nanciele risico's uit h4ofde van uw

bedrijfsvoerin~ kunnen ;rote financiele risico's met zich meebrengen, zoals hierna nog aan de orde zal

komen.

U client steeds zelfstandig vast to stel(en in haeverre een door u voorgenomen Transactie past binnen uw
bedi•ijfsvaeririg, doelstellingen en uw ~nanciele positie.

Otc-Transacties

De financiele derivaten zijn over-the-counEer transacties (otc-transacties). Otc-transacties vinden
rechtstreeks met een wederpartij plaats zoals de Bank en woc•den buiten de gereglementeerde beurzen om
aangegaan. Daarnaast zijn otc-transacties ❑iet vrijelijk overdraa~baar. Indien u handelt op een
gerealementeerde bears, clan houdt deze Eaatste toezicht op de handei. Een clearingsinstituut ~s vee[al uw
weclerpartij. Een dergelijk instituut garandeez-t meestal de nakaming van de verplichting under de geda~ze
Transaetie. Bij otc-transacties kan het under I~epaalde (markt)omstandigheden moeilijk zijn een open
pasitie to sluit~n, een bestaande positie to liquideren, de waarde van een positie to bepalen of een
risicowaarderin; to waken,

De Bank treedt bij de hande( in ~nanciele derivaten (otc transacties) altijd op als uw wederpartij, met een

zeEfstandig belan~ dat te~engesteld kan zijn aan uw belan~. De BanEc heeft, buiten hetgeen uitdrukkelijk
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met u overeen~ekomen wordt, Been verplichtin; tot het seven van informatie, be~eleidin~ of adviezen. U

client to a(len tijde zelfstandig de verschafte inforrnade to vecifieren to evafueren en to interpreteren en zo

nodi~ een beroep to doen op onafhankelijke deskundigen. Dit veldt voor de beoordelin; van de

wenselijkheid van het aan~aan van transacties maar ook voor de beoordeling van de marktsituatie en

marktontwikkelingen, en van uw juridische, fiscale, accounting- en kredietpositie.

Houdt bij uw beslissing financiele derivateu to gebruiken in ieder geval rekening met de hiei•na vol~ende

informatie.

T~rmijncontract~n
Onder termijncontractzn vallen onder andere valutatermijntransacties, forward rate agreements en swaps.

Termijncontracten verplichten u om een onderliggende waarde to leveren, levering daarvan to accepteren

of de te~enwaarde of to rekenen op een bepaalde datum in de toekomst. Termijncontracten zijn
instrumenten die een hoog risico mgt zich mee kunnen bx-en~en.

De koers van het kermijncontraet is meestal niet gelijk aan de koers van de ondertiggende waarde. Het kan

clan ook voorkomen clot een kaersstijging of—daIing van de anderliggende waarde niet of niet evenredi; is

teru~ to vinden in de waardeontwikkelin; van het termijncontract. Dit betelcent dus clot a een

ongelimiteerd ~inanc[eel risieo kunt lopen, clot zich kan reatiseren aIs het termijncontract nie~ wordt

afges[oten ter neutralisering van financiele risico's uit hoofde van uw bedrijfsvoering.

Valutatermijntransactie

Bij eett valutatermijnta•ansactie hebben de Bank en u de verpl~chting om de valeta waarop de transactie

betrekking heeft aan elkaar to teveren op hzt afgesproken tijdstip in de toekomst. Door middel van een

valutatermijntransactie wardt het risico van een stij~ing of een doling van de koers van de ene valeta

waarop de transactie betrekking heeft ten opzichte van de andere valeta ~vaarop de transactie betrekkin~

heeft avergedra~en. Omdat de prijs waartegen de valutatermijntransactie in de toekomst wordt

afgekvikkeld reeds is bepaald, zijn de schammelin~en in de koers van de beide valeta ten opzichte van

elkaar voor uw rekenin~ en risico. Dit valutarisico loopt a op de einddatum van de valutatermijntransactie.

Deze koersonEwikkelin~en kunnen zowel positief als negatief voor u uitwerken. De hoogte van het bedrag

waarop de valutatermijnkransactie betrekkin~ heeft, is eveneens vaa belong voor uw risico; i~ae hoger clot

bedra~ des to grater de omvang van uw mogelijke verlies.

Fo~~ward rate agreement

Bij een forward rate agreement wordt het risico op stijging of doling van rente over een bedrag ter grootte

van het nominaaI bedrag uitgewisseld. Het bedrag clot onder een forward rate agreement wardt

uitgewisseld is ~ebaseerd op het verschiI in rente op de clog 5rraar~p de variabeie rente wordt vastgeste(d

Pn de afgesproken waste rente. Indien u een forward rate agreement kaopt lvopt u het risico clot de vaoraf

vastgestelde waste rente huger is clan de op de aangegeven clog vast to stellen variabele rente. Als clot za is

moet a aan de Bank een bedrag betalen. ~n het omgekeerde geval ontvangt u een beta[ing van de Bank.

Als u de verkoper van de forward rats agreement bent, Ioopt u het risico clot de op de aangegeven clog vast

to stelten variabele rente halter is clan de vooraf vast~estelde waste rente en client u een bedrag to voldaen

aan de Bank. Indien clot niet het geval is ontvangt u een bedrag van de Bank. Bij de berekening van het

bedraj clot under een forwarc! rate agreement verschuldigd is words niet alieen rekenirag jehouden met het

verschil tussen de vasC~ rente en de variabele rente, ~naar ook met de kortingsfactar en de overeengekomen

rente conventie (Act/Act, Act/360, Act/365 of 30/36Q etc). De kortingsfactor bij een forward rate

agreement is, kort gezegd, de manier waarop de contante waarde vaa het verschil van de waste rente en de

in de toekomst vast;estelde variabele rente over het nominaal bedrag wordt berekend.

Rente swap

Door middel van een rente swap neemt u een rentepi'ofiel met hetrek[cing tot het zc~genaamde norrfinaal

bedrag op u. Indien u de betaler van de waste rente bent Eoopt u het risico clot de door de Bank
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versehuldigde vax-iabele rente layer is dan de vaste rente die u znaet betalen. Indien u de betaler van de

variabele rente bent loopt a het risico dat het omgekeerde geval zich voordoet. Indies dit risico zich

manifesteel~t ontvangt u minder uit de rente swap dan u moet betalen. Dit risico loapt u op ieder van de

da~en waarop onder de rente swap de variabele rente opnieuw wordt vast~esteld. De periode waarover u

dit risico loopt is gelegen tussen de ingangsclatum en de einddatum van de rente swap. De hoogte van het

nominaal bedrag waarop de rente swap betrekking heeft is eveneens van belan~ voor uw risico; hoe hoer

het nominaal bedra~ des to groter de omvang van uw ma~elijke verlies. Het nominaal bedrag wardt niet

uit~ewisseld tosses u en de Bank, maar wardt alleen gebruikt voor de berekenina van het bedrag aan vaste

rente en het bedrag aan variabele rente.

Cross currency swap

Een cross currency swap wijkt in ee❑ aanta( opziehten of van een rente swap. Het eer'ste verschi! dat
opvalt is dat het zogenaamde nominaal bedra~ (en dat is voor u en de Bank een bedrag in een andzre

valeta} kan moeten worden uitgewisseld. Deze uitwisseling kan plaatsvinden alleen aara het begin, aan het

erode en het begin of aileen aan het erode van de Transactie. In somrnige gevallen vindt gees uitwisselin~

van het nominaal bedrag plaats. Bovendien neemt u door middet van een cross currency swap het

i•eateprofiel en valutaprofiel met betrekkin; tot het nominaa( bedrag in een van de valeta waarop de cross

currency swap betrekkin~ heeft op u. U loopt derhalve het risica dat de vaste of variabele ren[e over de

ene valeta die a moet beta(en to er is dan de vaste of vai•iabele rente die a van de Bank ontvan~t aaer de

andere valeta. Indzen dit risico zich manifesteert ontvangt u minder uit de cross currency swap dan a moet

betalen. Dit risico loopt u ap iedere dag waarop de variabele rente (indien van toepassin~} ~n een of beide

valeta wordt vastgesteld over de periode ~elegen tosses de dag waarop de cross currency swap iagaat en

de dag +,vaar~p de Transactie afloopt. De hoo~te van het naminaal bedrag is, net als bij een 1•ente swap,

eveneens van belang voor uw risico; hoe huger het nominaal bedrag des t~ groter de omvang van uw

mogelijke ver(ies. Geclurende de looptijd van een cross currency swap loopt u een valutarisico omdat alie

betalingen die u diem to verrichten plaatsvinden in een andere valuia dan de valeta waarin de Bank aan

haar betel€ngsverpiichtingen voldoet.

Wilt a termijncontracten afsIuiten, dan heeft de Bank het i•echt om vei-sehaffin~ van Dekking to

verlangen:. Meer hierover leest u under "Dekking".

~gtiesontr~cten
Onder optics worden, under andere be~repen valeta-optics en rente-optics (zoals caps,floors, swaptions en

varianten daarop)_ Het kopen en verkopen vart optics 6rengt financiele risico's met zich mee. Daarbij

zztten er aan een gekochte optic minder risica's vast dan aan. een verkochte ('geschreven') optic. Bij een

~ekochte optic kunt a maximaal de betaalde premie verliezen. Als u zieh een dergelijk verlies niet kunt

veroorloven, moet u gees optics kopen. Koopt u een optic op een onaerliggende ~vaarde op kermijn, zaals

een swaption, en oefent u uw optic uit, dan verkrijgt u de desbetreffencle onderli~gende waarde of swap,

Sammige swaptions worden tosses u en de Bank afgerekend in contanten. Het bedra~ wordt vastgeseeid

voIgens een vooraf vastgelegcIe methode. Meer hierover leest u hieronder.

Schrijft (verkaopt) u een optic, dan loopt u aanrrterkelijk weer risico. Uw verlies kan de ontvanjen premie

vele males overschrijden. Bezit u de ondertiggende waarde (gedekte optic), dan is uw risico beperkt tot

het vertiezen daarvan. Een ongedekte ~eschreven optic draa~t echter een on~etimiteerd risico in zich. Als

u niet in de posrtie bent een dergelijk (aanz~enlijk} ~naneieel verlies to lijden, adviseren wij u dringend

been ongede[cte optic to schrijven,

`Ia[uta-optic
Door middel van een valeta-optic wardt het ~~isico van de stijging of Baling van de ene valeta van het
valutapaar waai°op de optic ziet, ten opzichte van de andere valeta waarop de optic ziet, overgedragen.
Indies u de koper van de optic bent is het risico van verlies uit hooFde van een valeta-optic beperkt tot de
door v to betaien premie. Indies u een call optic heeft gekocht heeft u het recht, maar niet de plicht, om op
de expiratiedatum van de optic de gespecificeerde hoeveelheid valeta to kopen van de Bank.
Daartegenover staat Ban uw betaling aan de Bank van de andere hoeveelheid valeta van het valutapaar
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waarop de valuta-optic betrekking heeft. Als u een put optic heeft ~ekocht dan heeft u het recht, maar niet
de plicht, am op de expiratiedatum van de optic de ~especificeerde valeta en hoeveelheid aan de Bank to
verkopen. In dat Leval client u de Bank de andere hoeveelheid valeta van het va[utapaar waarop de
Traiisactie betrekking heeft to Ieveren. Als u de verkoper van een optic bent (`geschreven o~tie') is uw
risicoprofiel uit hoofde van een valeta-optic van een andere orde. De Bank heeft clan jegens u het recht om
de gespeci~ceerde va[uta en hoeveelheid van u to kopen, indien het een call optic betreft, en eke Bank heeft
jegens u het recht o►n de gespecificeerde vaiuta en hoeveelheid aan u to verkopen, indien het een put optic
betz-eft. Indien a de verkoper• van de optic bent loopt a het risico over de stijging van de ene va[uta ten
opzichte van andere valeta van het betreffende valutapaar, indien het een call optic betreft, en u (oopt het
risico over de dalang in waarde vats de ene valeta ten opzichte van de andere valeta van het betreffende
valutapaar, indien het een put optic betreft. Dit ~•isico loopt u op de expiratiedatum van de optic. Indien er
sprake is van een zo~enaamde "Amerikaanse"-optic Ioapt u de risico's the in cieze paragraaf worden
besproken op iedere dag ~edurende de looptijd van de optic waarop de optic kan worden uitgeoefend.

Cap

Door middel van een cap words het rlsicn uitgewisseld dat de varia6ele rente op een aangegeven moment
in de toekomst hoger is clan het vooraf afgesproken cap niveau. Bij een floor wordt het risico uitgewisseid
dat het afgesproken floor niveau hoger is clan de variabele rente op een aangegeven moment in de
toekomst. Indien op een van de dagen waarop de variabele r~,nte warclt vastgesteld, de vastgestelde rente
hoger is clan het cap niveau, is door de partij die de cap heeft verkocht (en de pz~emie heeft ontvangen) een
bedrag vec•schuldigd aan de andere ~artij. Dit kunt u zijn oFde Bank, al Haar gelan~ de ~emaakte afspraak.
Indizn a niet de betaler wan het cap bedrag bent is het maximale verlies dat u uit hoofde van een cap kunt
Leiden gelijk aan de Boar a betaalde premie. A1s a de betaler van het cap bedra~ bent is laet door u to
betalen bedcag theoretisch onbeperkt,

Floor
Voor een floor geldt dat als op een van de dagen waai•op de variabele rente wordt vastgesteld het floor
niveau huger is clan de aldus vas~~esteide rente er doar de partij die de fIaor heeft verkocht (en de premie
heeft ontvangen) eerz bedrag verschuldigd is aan ele andere parkij. Dit kunt u zijn of de Bank, al Haar
gelang de gemaakte afspraak. Indien u Hies cte betater van het floor bedrag bent is het maximale verlies dat
u uit hoofde van een floor• kunt Leiden gelijk aan de door u betaaide premie. Indien a de betater van het
floor bedrag bent is ktet door a to betalen bedrag in die zin beperkt dat de vast~estelde rente niet negatieF
kan zijn. Dit in ~egenstelling tat wanneer u de betaler van het cap bedrag bent. Aangezien de hoogte van
de rriarktr~nte Haar boven tae in Principe onbegrensd "ts, is auk c!e hoo~te die het to betaten cap bedrag kan
bereiken onbegrensd. In het gevai u de betaler van het cap bedrag of het floor bedrag bent loops a het
hierboven beschreven ~-isico op iec~er van de dagen waarop de variabele rente wordt vastgesteld en over de
periode ~elegen tussen de datum waarop de cap of Boor ingaat ~n de datum waarap de betrokken
Transactie aflaopt. Fie hocrgte van het nominaal b~drag is eveneens van betang voor uw risica; hoe huger
het nominaal b~drag des to groter de omvang van uw mogelijke verlies. Bij een cap of ern floor wcrrdt het
nominaal bedra~ nie~ uitg~wisseld. Hat nominaal bedrag wordt alleen gebrail~t voor de berekening van het
cap bedra~ of het floor bedrag.

Swaption
Eei~ srvaption is een optic op het aangaan van een rente swap. De koper van de optic heeFt het recht am
van de verkaper van de optic ke ~ragen een rente swap aan to gaan of op verrekenin~ van de waarde van e
rente swap. Een der~Plijke optic kan alleen worden uitgeoefend op de expiratiedatum van de optic, De
kaper van de optic za! de optic in de regel alleen uitoefenen indien hij denkt financieel voordeel to kunnen
behalen met het uitaefenen van de optic of indien de Transactie strekt ter afdekking van een bepaald
renterisico. Indien u cle verkoper van de optic bent client u zieh to realiseren dat de Bank van u kan
v~rlangen dat u een rente swap aangaat of aan de Bank de waarde van de rente swap ver~aedt. Als u de
kaper vaa de optic bent loopt u het risico dat u een premie heeft betaald, zonder dat het your u
aantrekkelijk is om de o~tie uit to oefenen. indien de optic wordt uitgeoefend, en de Transactie voorziet
niet in het verrekenen kussen u en de Bank van de waarde van de re2~t~ swap, komt tussen a en de Bank
een rente swap tot stand. Voor een beschrijving van een rente swap verwijzen wij Haar de bovenstaande
beschrijving van een rente swap (°Termijncontracten"). De swaption kan er ook in voorzien dat bij
uitoefenin~ van de aptie de vervangingswaarde van d~ tense swap moet worden vergoed. De hoogte van
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de vervangingswaarde van de swap wordt onder andere bepaald door de lengte van de periode ~elegen

tussen de ingangsdatum van de rente swap en de afloopdatum van de swap, de hoo~te van het nominaal

bedrag en het verschil tussen de waste rente zoals opgenomen in de Bevestigin~ en de waste rente die

betaald zou moeten worden op het moment van uitrekenen van de vervangingswaarde in een rente swap

die tegengesteld is aan de rents swap waarop de swaption betrekkin~ heeft. De uitwerking van de

berekening van de vervangin~swaarde van de rents swap is opgenomen in de Bevestigin~ van de

swaption.

Onder sammige omstandi~heden en als uw positie daartoe aanteidin~ ~eeft, kan van u hek verschaffen van

een Dekking worden geeist, Meer hierover leest u onder "Dekking".

~ecombinser~le ~rod~~~ten

Het is mo~elijk dat Transacties die a met de Bank aangaat eIementen en risico's van meer dan een van d~

bavenstaande producten in zich clragen.

Buit~nlandse markten
Buitenlandse markten kunnen andere, sours grotere, risico's opleveren dan de Nederlandse markt.

Fluctuaties in wisselkaersen beTnvtaeden bijvoorbeeld uw mogetijke winst of verlies op een bepaa(de

Transactie in buitenlandse valuta. Bovendien kunnen buitenlandse overheidsmaatrege(en of negatieve

politieke gebeurtenissen in buit~ntandse markten de uit~oering van Tra~sacties verstoren ofzeifs

belemmeren,

Dekking

Bij optie- en terrnijncont►•acten heeft de Bank het recht our van u versehaffing van Dekking to vertangen in
verband met de financiele risico's die vaortvloeien uit dergelijke Transacties, op basis van een door de

Bank to specificeren percentage en berekeningsgronds(ag. De Bank kan van tijd tot tijd deze percentages

en grondslagen aanpassen voor nieuwe en bestaande Transacties. Deze Dekkingseis dient our de risi~cr's

die vaor ~i vaortvloeien uit het sluiten van Ti•ansacties zoveel mogelijk to beheersen. Niet alle risico's die

verbonden zijn aan Transacties kunnen door middel van deze Dekkingseis worden op~evangen.

Door marktbewegingen kan de waarde van de verschafte Deicking onvoldaende blijken re zijn. De Bank

kan u dan verzoeken our onmiddellijk het niveau van de Delcking weer op peil to brengen. [ndien u niet

binnen drie werkdaen volledig aan dit verzoek voldaet, dan kan de Bank posities uit hoofde van bepaalde

Transacties sluiten door beeindigix~g van die Transacties, waarbij u aansprakelijk bent voor de betaling

van het Afrekeningsbedrag terzake van die "I'ransacties. Zeifs ais u vaor een Transactie Been premie haeft

to betalen ka~~ de bank a in bepaalde omstandigheden verzoeken am Dekkin~ to verschaffen zoals boven

flmschreven. Ook indien u aan het verzoek van de Bank tot het verstrekken van Dekking volledig en tijdi~

valdoet is het nog mogelijk dat er per saido een tekort resteert. Dit kan under meer to maken hebben met

marktontwikkeEin~en die plaatsvindea na de verschaf~n~ van Dekkin~. Verder kan, indien u nisi meer

llekkin~ kunt verschaffen, het sluiten van pasities met betrekking tot bepaaide Transacties (die ui~sluitend

aan~egaan mo~en worden our risico's in uw bedrijfsvoering of to dekken) under amstandigheden tack

on~ewenst zijn met het oog op uw bedrijfsvoering. Anderzins is het mogelijk dat door die posities niet to

sluiten het tekort aan Dekking nog toeneemt.

~evestiging
De Bank za! a zo spoedig rno~elijk na het aan~aan van een Transacfia ee~~ Bevestiging toestur~n. U c€ienk

deze anverwijld to eanxroleren op foutzeve aegevens en de Bank hie~~van onmiddellijk van op de hoagte to

ateilen. Ue Algemene Voorwaarden,even aan in Welk Leval een Bevestiging tussen u en de Bank bindend

is.
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BIJLAGE VER~SCHAFFII~G ijAN DEICKING

Dit document is een Bijlage bij de Overeenkomst F'inanciele Derivaten (OFD), zoals aangegaan tussen u,

als KIant, en de Bank. Op basis van artikel B.l van da OFD heeft de Bank het recht Dekking to vragen

voor Transacties. Meer daarover vindt u hieronder. Be;rippen die Merin worden gebruikt maar die Merin

niet zijn ~edefinieerd hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Voorwaarden. U

wordt dringend geadviseerd de anderstaande itiformatie door to nemen alvorens Transacties aan to gaan.

Verder dient u zich to reaiiseren chat de Bank bij Transacties uw wederpartij is met een eigen belang dat

tegengestetd kan zijn aan uw belang. Indien u de onderstaande informatie niet valledig begrijpt, of aan de

wenselijkheid voor u van een Transactie twijfelt, client u het advies van een onafhankelijke deskundige in

to winners.

1. Waarom I~ekking'?
De gedachte aehter da verschaffn~ van Dekking is dat de ~nanciele risico's die voor u voortvloezen uit

het uerrichten van 'T~•ansacties (uw "Mogelijke Financiele Verplichtingen~', zie ook onder 3,) zoveel

mogetijk beheerst worden. Dit gebeurt door de verplichtingen die voor a voortkomen uit de Transacties ke

volgen, zodat zo goed mogelijk kan worden gevolgd in hoeverre a in staat bent om ears die verplichtingen

to voldoen. Dit is in uw belang maar ook in het belang van de Bank, die immers als wederpartij een

vordering uit hoofde van de Transacties op u kan verkrijgen.

Inherent ears de aard van de Transaeties is echter dat vooraf niet to voorspellen valt hoe de markt (en dus

hae de financiele verptichtingen die voor u uit Transacties kunnen voortvloeien) zich zuflen ontwikkelen.

Het is daarom van grout belang om to beseffen dat met verschaffing van Dekking niet voorkomen kan

worden dat de ~nanciele verplichtingen uit hoofde van de afgesloten Transacties zich zodanig zulten

ontwikkelen dat de Bank een steeds grotere vordering op u verkrijgt.

~. I~%ITIVI waarcie van Transacties

Aan een Transactie die met u wordt af~esloten wordt door de Bank een waarde toegekend volgens de

marked-to-market methodiek (de "iVITM waarde"). Dit is usanc.° in de markt voor transacties in "aver the

counter" derivaten ("otc derivaten"). Kenmerkend voor dergelijke transacties is dat zij niet via een beurs

tot stand komen inaar door- middel van een contract dat rechtstreeks tussen twee partijen, die dus elkaars

wed~rpartij zi,jn, gesloten wordt. Vaoi• otc derivaten transacties kan de waarde derhalve per definitie niet

uit een b~urskoers worclen afgeteid.

De MTIvI waarde die ern door u verrichte Transactie op een bepaald moment heeft is het bedrag dat,

volgens c!e standaard berekeningsmethaden van de Bank, op dot moment bij beeindiging van die

Transactie door u oars de Banlc betaald tnoet worden of door u van de Bank ontvangen wordt om uw

positie ten opzichte van de Bank uit hoofde van de desbetreff nde Transactie to neutraIiseren (behoudens

het hierna volgende), uitgaande van de marktomstandigheden van clot moment. In die zin is de MTM

waarde to beschouwen als de aetuele marktwaarde van die Transactie. De MTM waarde van ears

Transactie kan voor u pasitief of negatief zijn.

De MTM waarden van da door u verrichtte Transacties zutlen voortdurend fluctueren in verband met de

marktontwikkelingen. Op iedere clog clot hey kantoor to Utrecht van Rabobank Nederland geapend is, stelt

Rabobank Nederland om ca. i 7:00 uur de ap clot moment geldende MTM waarde van de door a verrichte

Transacties vask. Daze MTM waar•den kunt ~i clan de daarop voigende clog via www.rabotreasuryweb.nl

raadple~en op uw portefeuitle overzicht. Hiervoor client u bij de Bank ears "user id"en "passwo►-d" oars to
vragen. Uiteraard kunnen, in verband rnet de markton~~vikkelin~en, op het moment van raadpleging de

werkelijke MTM waarden inmiddels weer gewijzigd zijn ten opzichte 'van de op heY porteFeuilleovei•zicht

weergegeven MTM waarden. De weergegeven MTM waarden zijn dtts indicatief. Om daze radars kan het

Afre(cenings6edrag terzake van beeindigde Transacties (zie de Algemene Voorwaarden voor Financiele

Derivaten van de Rabobank) afwijken van de weergegeven MTM waarde van die Transacties.

Overeenkoms[ Financiele Derivoten
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Verder dient u zich to realiseren dat bij de weer~ave van de MTM waarden van Transacties gebruik wordt

gemaakt van een zo;enaamde "middenkoers". Dit betekent dat de weer,~egeven waarden van Transacties

(i~~en tussen de interbancaire bied- en laatprijs die voor die Transacties Belden op het moment van de

vaststellin~ van de MTivt waarden. De weer~egeven MTM waarden zijn dus indicatieve waarden. In geval

van beeindiging van een Transactie met een voor u ne~atieve MTM waarde, zullen de poor a uit die

Transactie voortvtoeiende ~erpfichtingen huger kunE~en zijn dan die MTM waarde, aan~ezien de

berekening daarvan tegen de dan geldende bied- of laatprijs geschiedt. Bij beeindiging van een Transactie

met een your u positieve MTM waarde ontvangt u een lager bedrag dan die MTM waarde aangezien de

berekenin~ daarvan geschiedt teen de dan geldende hied- of laatprijs. Oak hierciaor kan het

Afrekeningsbedra~ terzake van beeindigde Transacties afwijken van de weerge~even MTM waarde van

die Transacties.

3, ire bepaling van het risico waarvao~~ de Bank Dekkitig kan verlangen

[Jw Mobe[ijke Financiele Verplichtingel~ worden bepaald door de your a negatieve MTIvt waarden van

met u afgesloten Transacties op to tellen. Bij de bepaling van het risico door middel van de MTM

methodiek is nog been rekening gehouden met een factor your aan de Transacties verbonden risico's van

toekc~mstige marktbewegingen het~een eveneens een reden is waardoor het Afrekeningsbedra~ terzake van

beeindigde Transacties kan afwijken van de weergegeven MTM waarde van die Transacties (zie 2.). U

dient zich to realiseren dat, in verband met de voortdurende fluctuatie van de MTI+/I waarden va❑ uw
Transaeties, het mogelijk is dat het bedrag van uw Mogelijke Financiele Verplichtin~en ~edurende de

looptijd van deze Transacties ~roter wordt, zodani~ zelfs dat daardoor de waarde van de door u verschafte

Dekking overschreden wordt (zie under 7,). Het staat de Bank vrij your bestaande en nieuwe Transacties

een andere wijze van risicoberekening is hanteren. De Bank zal u van der~elijke wijzigin~en schriftelijk

of elektronisch op de hoogte stellen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht tussen de Bank en de IClant

v~naf het moment van mededeling van de Bank aan de Klant en behoeven niet to worden getekend door de

Klant am bindend to zijn your de Klant,

4, Vdat geldt ais ~ekkir~~?

Als Dekkin~ your uw Mogelijke Financiele Verplichtingen geldt het totaal van de your u positieve MTNI

waa►-den van met u afgesloten Transacties. Verder wordt met u een bedrag afgesproken waarmee het totaal
van de your u negatieve MTIvI waarden van Transacties, het tataal van de your u positieve MTM waarden

van Transacties mag oversehrijden (het "Afgespraken Bedra~"), zander dat dit aanleiding geeft tot

maatregelen door de Bank (zie ander 7.). De hctogte van het AFgesproken Bedrag is enerzijds afhankelijk

van uw eigen wensen en anderzijds van het maximum dat de Bank met u wil afspreken in het ficht van u~r

~nanciele positie en ervarin~ met atc derivaten. Het Af~esproken Bedrag geldt eveneetts als Dekking. Het

Afgesproken Bedrag kan altijd door de K1ant of de Bank verlaa~d worden. Verho~ing vary het

Af~esproken Bedrag kan alleen met ~oedvinden van zowel de I~lant als de Bank p(aatsvinden.

Verder diem u zich to realiseren dat u aan het Elfgesproken S~dra~ Been rechten kunt ontlenen tot het

sluiten van Transactres, ook it~dien daardoor het Afgesproken Bedrag niet overschreden zou worden. De

Bank behoudt zich steeds de vrijheid voa~~ am -al naar gelan~ de omstandigheden- to beslissen om a! dan

niet nieuwe Transacties met u aan to gaan.

Andere vormen van Detcking dienen nade~~ tussen u en de Bank overeen~ekomen to worden. Waarden

worden alleen als Dekking geaccepteerd door de Bank indien en your zover ze vrij zijn van beslag en/of

zekerheidsrechten (enders den een zelcerheidsrecht ten behoeve van de Bank) en/af andere rechten van

derden.

S. De waardering van ~~kking

tedere norm van Dekking kept een waarderingspercenta~e dat door de Sank aan de Klant wordt

medegedeeld en dat door de Bank van tijd tot tijd your bestaande en nieuwe Transaeties ken worden

gewijzigd. De Bank zal u van der~elijlce wijzigingen schriftelijk of elektranisch ap de haogte stellen.

Dergelijke wijzigingen zijn van kracht tussen de Bank en de Klant vanaf het moment va❑ mededelin~ van

Overeenkomst Financiele Deriva[en
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de Bank aan de Klant en behoeven niet to worden getekend door de Klant om bindend to zijn voor de

Klant. De Bank accepteert tot Hader bericht de volgende Dekking en hanteert daarbij tot Hader orde de

navc~l~ende waarderin~spei•centa~es.

Soort Dek{sing: Waarderingspercentage:

- Voor u positieve MTM waarden van door u met de .Bank aangegane Transacties 100°/a

- Het Afgesproken Bedrag 1 QQ%

In verband met de voortdurende fluetuatie van de MTM waarden van de door u verrichte Transacties is het

moge(ijk dat de waarde van de door u verschafte Dekkin~ gedurende de laopkijd van deze Transacties

d~a(t, zodanig zelfs dat daardoor het bedrag van uw Mogelijke Financiele Verplichtingen de waarde van

de door u verscliafte Dekkin~ gaat overschrijden.

6, Eioeveei Dekking kan cue ~~nk van u v~riangen?

De waarde van door u vei•schafte Dekking, zoals vastgesteid under 4. ear S., dient altijd minimaal gelijk to

zijn aan het bedrag van u~v Mogelijke Financiele Verplichtingen (zie under 3.). Het is echter mogelijk dat

door marktontwikkelingen het bedra~ van i~w Mogelijke Financiele Verplichtingen hoer wardt dan de

waarde van cle door u versehafie Dekking.

7. Wat gebeurt er als er eery tekort aan Dekking ontstaat?
Indien de waarde van de door u verschaFte C3e4cking op enig moment layer wordt dan het bedrag van uw
Mogelijke Financiele Verplichtingen neemt de Bank contact met a op om de verdere handelwijze intake
gesloten en voorgenomen Transacties en verschafte en to verschaffen Dekking met u to bespreken in het
licht van uw financiele- en bedrijfsort~standigheden alsdan. De Bank heeft het recht to verlangen dat u
onmiddelijk zodanige extra Dekking verschaft dat ec• geen tekort aan Dekking meet- bestaat. Bij gebreke
daarvan heeft de Bank het recht Qm uw positie uit haofde van een of weer Transacties met een vaor u
ne~atieve MTNI waarde to sluiten door beeindigin~ van die Transacties, zodanig dat het tekort aan
Dekkina wordt opgeheven. In seval van sluicing van Transacties client u het Afrekeningsbedrag terzake
van die Transacties aan de Bank to betalen (tie de Algemene Voorwaarden voor Financiele Derivaten van
de Rabobank}.

Extra Dekking kan eventueet warden verschaft door verfioging van het Afgesproken Bedrag overeea to

komen. Dit kan echter alieen met instemming van towel uzeiFals van de Bank, waarbij de instemmin~ van

Bank weer afhankelijk zal zijn van i~w ~nanciele positie alsdan en van uw ervaring met otc derivaten. De

Bank kan aan haar instemming voorwaarden verbinden. De Bank kan bijvoorbeeld verlangen dat u

risicabeperkende maatregelen neemt.

Ingeva(ge de Algemene Voorwaarden kan de Bank, indien de omstandi;heden daartoe Haar Naar oordeel

aanleiding geven, overigens altijd extra Dekkin~ vragen. Indien u des~evraagd Been extt•a ~ekkir~g

verschaft kan de Bank Transacties met voor u negatieve MTM waac•den sluiten, zodanig dat het tekort aan

I?ekking daardoor opgeheven wordt. Over• de aldus beeindigde Transacties wordt het AFrekeningsbedrag

t~erekencI dat a aan de Bank verschuldigd bent. De Sank is overigens vrij om aan Naar aangebaden

Dekkin~ to weigeren en dus nimmer geha«den tot aanvaarding daarvan.

Verder kan de Bank altijd gebruik maken van haar overige rechten zoals omschreven in de Overeenkomst,

v✓aaronder begrepen het beeindigen van Transacties indien zich ten aanzien van de Klant een Verzvim
voordoet.

I°~B: ~;an het niet, niet tijdig, of niet wolledig verschaffen vin T9ekkin~ kan de dank v~rregaae~de

consequenties verbinden. [a~ de Overeenkomst is aangegeven Welke rQChten de dank in ern derge~i}k

geval heeft. Op in de Overeenlcomst aangegeven voorwa~rden heeft de :Bank het rechf

omTransacties t~ beeindigen svaarvoflt• niet tijdig voldoende IDekking is verseliaft door de Kant ~~r~

de Bank.
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